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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Novostavba bytového domu 

Autor práce:  Vladimíra Navrátilová 
Oponent práce: Ing. Michal Navrátil  

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován pro elektronickou verzi bakalářské práce s názvem 
„Novostavba bytového domu“, kterou vypracovala Vladimíra Navrátilová v akademickém roce 
2019/2020. Předložená bakalářská práce řeší vypracování prováděcí projektové dokumentace 
pro objekt bytového domu. Rozsah bakalářské práce je dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném a 
účinném znění. Objekt je samostatně stojící. Svislé konstrukce jsou řešeny jako zděné 
keramické. Tyto svislé konstrukce jsou neseny tvarovkami z betonu a základovými pasy 
z prostého betonu, které jsou provedeny do nezámrzné hloubky. Vodorovné konstrukce jsou 
provedeny z betonu systémem Spiroll. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS. Stropy jsou z předpjatých panelů. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci:  

– Nejsou moc výrazné a rozeznatelné tloušťky čar. Volil bych výraznější skupinu čar. 
– V situačním výkresu nejsou zakresleny ochranná pásma inženýrských sítí. 
– V řezu je okenní výplň zakreslená na hranu tvárnice, ale v půdorysu podlaží nikoliv. 
– Skladba obvodové stěny: lepící tmel v tloušťce 2 mm je málo. Jaká je předepsaná rovinnost 
podkladu pro ETICS? 
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– Skladba jednoplášťové střechy: jako hlavní hydroizolační vrstvu máte navržen pás 
s obchodním názvem, který má hliníkovou vložku, ale v popisu píšete o polyesterové. Čím se 
chrání asfaltová hmota proti účinkům UV záření? 
– K přerušení tepelného mostu v místě balkonu máte navržen ISO nosník, ale ve výkresu 
skladby stropní konstrukce máte předepjatý panel protažený, což je nereálné. Zde se využívají 
samotné prefabrikované balkonové desky, které jsou opatřeny přerušovačem tepelného 
mostu a spřažující výztuže pro spojení s předepjatým panelem. 
– Skladba podlahy na stropě: jako roznášecí vrstvu máte navrženou betonovou mazaninu v tl. 
35 mm, tato tloušťka je nedostačující totéž platí i pro vyrovnávací nadbetonávku na 
předepjaté panely. Jaká má být min. tloušťka betonové mazaniny? 
– Jak bude řešena ochrana objektu před bleskem? 
– V objektu pro část s bytovými jednotkami by chtělo vyhradit prostor pro úklidovou místnost 
s výlevkou. 
– D.1.2.07 DETAIL D2 VÝPLŇ OKNA: mezi rámem okna a fasádou je začišťující (APU) lišta nikoliv 
zajišťující lišta 
– Výkres základů: chybí základová konstrukce pod nástupní schodišťové rameno, ale ve 
svislém řezu základová konstrukce je zakreslena. 
– Jaký musí být minimální přesah oplechování na vnitřní a vnější straně atiky? 
– Je vhodné provádět střešní vtok ploché střechy bez vyhřívání? Jaká rizika tímto mohou 
vznikat? 
– Chybí odvětrání kanalizace. 
– V architektonicko-stavební části chybí výkresy pohledů. Pohledy v elektronické verzi práce 
jsou umístěny v složce Přípravné a studijní práce. 

Závěr: 

Bakalářská práce Vladimíry Navrátilové svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 
požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. V práci jsou některé chyby v technickém 
řešení a chyby formálního charakteru. Drobné chyby jsou v zakreslování dle ČSN 01 3420 – 
Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. Tyto nedostatky zřejmě plynou 
z nedostatku praxe, nepozornosti či časového presu. Závěrem lze říci, že student zpracoval 
bakalářský projekt v rozsahu požadavků kladených na bakalářské práce.   
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum:  15. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


